EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
09.09.19

SUMMATIVE ASSESSSMENT-1

Name : _____________________

TAMIL

I. பபொருள் அமிக:
-

__________________________________

2. அழறத்து

-

__________________________________

3. இழைந்து

-

__________________________________

II. திறொக்கம்:

3x2=6

1. Dream

-

___________________

2. Park

-

___________________

3. Water

-

___________________

III. திர்ச்ப ொல்:

5x1=5

1. நண்பன்

x

_______________________

2. பய

x

_______________________

3. மி

x

______________________

4. இன்பம்

x

______________________
x

______________________

IV. ள ர்த்து ழுதுக:

4x1=4

1. ழுது + ளகொல்

=

__________________________________.

2. பதரிந்து + லிடும்

=

___________________________________.

3. கிழடத்து + லிட்டது =

___________________________________.

4. மந்து + லிட்டொன்

___________________________________.

V.

Std-II _______
3x1=3

1. கண்டன

5. உள்ளர

Marks : 80

=

ரிொ ? தலமொ ?

1. ல்யி கண்டது கனவு. _____________________________________
2. றில் தொத்தொவுடன் ள ர்ந்து பொடுலொன். ___________________________

5X1=5

3. நியொ லட்டு
ீ
த்தில் ஊஞ் ல் ஆடயொம்.

_____________________________________

4. பொத்திொ, பத்து, கல் பலரும் ஒள லகுப்பில் படிக்கிமொர்கள். ____________________
5. ல்யி ப ன்ம இடம் கடற்கழ. _____________________________
VI. பபொருத்துக:

5x1=5

1. பூக்கள்

-

குப்ழபழத் பதொட்டிில் ளபொடுலர்ீ

2. ஊஞ் ல்

-

பூக்கழரப் பமிக்கொதீர்

3. தண்ை ீர்க்குறொய்

-

உைழல லைொக்கொதீ
ீ
ர்

4. குப்ழபத்பதொட்டி

-

ற்மலருக்கும் லொய்ப்பு அரிப்பீர்

5. உைவு ளழ

-

தண்ைழ
ீ
லைொக்கொதீ
ீ
ர்

VII. அ. பதல் ழுத்ழத ொற்மி ழுதுக:
1. லொல்

__________________, _____________________

2. ஆடு

__________________, _____________________

3. பழட

__________________, _____________________

ஆ. ஒருழ – பன்ழொக ொற்றுக:
ட்ழட

-

______________________

2. புத்தகம்

-

_______________________

3. பூ

-

_______________________

1.

4. ிட்டொய் -

________________________

5. பொடம்

________________________

-

இ. பதல் ழுத்ழத பநடியொக ொற்மிப் புதி ப ொல் உருலொக்குக:
1. நகம்

________________________

2. கல்

________________________

6x1=6

5x1=5

5x1=5

3. பழன

________________________

4. ழய

________________________

5. குழட

________________________

ஈ. இண்டொம் ழுத்ழத நீக்கி புதி ப ொல் உருலொக்குக:
1. பகல்

-

______________________________

2. பஞ்சு

-

______________________________

3. ஆலைி -

_______________________________

4. தலழய -

_______________________________

5.

ட்ழட

-

5x1=5

_______________________________

உ. ஒத்த ஓழ ில் படிபம் ப ொற்கழர லரிழ ப்படுத்துக:

4x1=4

[ தூபன்று, ங்கரிடம், கடிிடம், ஆறபன்று ]
1. _________________________,

______________________

2. _________________________,

______________________

VIII. லினொ லிழட:
1. றியனுக்கு கழத ப ொல்லது ொர்?
லிழட: _________________________________________________________________
2. ளநன், நியொ இருலரும் ன்ன லழந்தொர்கள்?
________________________________________________________________
3. உைழலக் கீ ளற இழமக்கக் கூடொது. ன்?
_____________________________________________________________________________________
4. கனவு கண்டது ொர் ?
லிழட: ____________________________________________________________________________.

4x2=8

IX. கட்டுழ:

5X2=10

1. கொொ ர் _________________________________________ பிமந்தொர்.
2. இலர் பிமந்த ஆண்டு ____________________ ஆகும்.
3. ழற ொைலர்களுக்கு _______________________கல்லித்திட்டத்ழத

அமிபகப்படுத்தினொர்.

4. இலர் ___________________ இன்மி பபொதுநயம் கருதி லொழ்ந்தொர்.
5. இலர் நம் நொட்டு ___________________________________ ளபொொடினொர்.
X. இயக்கைம் (திழை):

2x2=4

1. திழை ன்மொல் ன்ன?
லிழட: ______________________________________________________________________________
2. திழை த்தழன லழகப்படும்? அழல ொழல?
லிழட: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
XI. திமனமி லினொக்கள்:

5x1=5

1. ல்யி கண்டது ____________________________.
a. உைவு

b. கனவு

c. புத்தகம்

2. நீயக்கடல் ஆறபன்று ொரிடம் ப ொல்யக் கூடொது? __________________________________
a. ீ ன்

b.லொத்து

c. புமொ

3. “ழப” ன்பதன் பன்ழ __________________________________
a.

ட்ழடகள்

b.ழபகள்

c. லண்ைங்கள்

4. கல், பொத்திொ, பத்து ங்கு ப ன்மனர்? ________________________________________
a. கடற்கழ

b.பூங்கொ

c. பள்ரி

5. உர்திழைக்கு டுத்துக்கொட்டு ____________________________
a. பத்து

b.ளழ

c. ம்

